
TEKSTİL DİJİTAL BASKI MAKİNELERİ

DİJİTAL BASKI MAKİNELERİ RENK YÖNETİMİ YAZILIMLARI - RIP

SÜBLİMASYON DİJİTAL BASKI BOYALARI ve KAĞITLARI

DESEN TASARIM, RENK AYRIMI ve VARYANT YAZILIMLARI

TEKSTİL DESEN ve DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

www.dijitalteknolojiler.com

BTC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

■ ماشین آالت چاپ دیجیتال در صنایع نساجی و پوشاک 

rip - نرم افزارهای مدیریت رنگ در ماشین آالت چاپ دیجیتال ■

■ تامین انواع رنگ های چاپ دیجیتال و کاغذهای مصرفی

■ طراحی نقشه ، نرم افزارهای تنظیم و اصالح رنگ

■ تامین نقشه های مورد مصرف در صنایع نساجی و خدمات مشاوره ای سیستم های چاپ دیجیتال



PARTNERS FOR ALL TIME

Emprime Baskı tesisleri ve Dijital Baskı 
tesisleri için geliştirilmiştir. Hızlı ve 

Pratik  ile işinize değer katar.Renk Ayrımı

PROFESYONEL
Desen Tasarım ve Üretim Yazılımı

otomatik

3D
giydirme

desen 
TASARIMI

VARYANT

enk R hızlıAyrımı

DESEN TASARIMI, RENK AYRIMI ve VARYANT PROGRAMI

طراحی نقشه

نمایش سه بعدی

تغییر و تنظیم رنگ اتوماتیک

طراحی نقشه و برنامه های تنظیم و تغییر رنگ

بهینه سازی  و تنظیم 

سریع رنگ ها

نرم افزارهای مدیریت و طراحی نقشه 

برای حرفه ای ها
تجهیزات چاپ بر روی انواع پارچه و ماشین آالت چاپ دیجیتال 

سرعت و دقت در طراحی و تنظیم رنگ ها
افزایش ارزش افزوده در کسب و کار شما



            نرم افزارهای 

          نمایش سه بعدی 

   طرح و نقشه 

ایده های طراحی 
خود را همین حاال 

عملی کنید...

نقشه ها و طرح های خود را پیش از 
تولید انبوه به صورت مجازی توسط 

مدل ها و مانکن های نرم افزارهای سه 
بعدی مشاهده کنید و قبل از تولید 

برای آن بازاریابی کنید.

با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی کامپیوتری حرفه ای 
هم در زمان و هم در هزینه های پروژه های خود صرفه 

جویی کنید!

افزایش توان بازاریابی، ارائه سرویس های سریع 
و کم هزینه به مشتریان  و بسیاری مزایای 

دیگراکنون در دسترس شماست. 



نرم افزار مدیریت رنگ
 برنامه مدیریتی تولیدی 

چاپ دیجیتال کاالهای نساجی نرم افزار تولیدی چاپ دیجیتال گرافیکی

نرم افزارهای Ergosoft Texprint رهبر 
بالمنازع برای ارئه راه حل های تولیدات چاپ 
دیجیتال صنعت نساجی در اروپا به شمار می 

رود. این نرم افزارها در واقع تلفیقی حرفه 
ای از تکنولوژی های پیشرفته تحلیل و آنالیز 

عکس و رنگ و ویژگی های خاص کاالی 
نساجی و بافته شده را ارائه می کنند.

Texprint  جهت پاسخگویی به نیازهای 
امروز بازار چاپ دیجیتال در صنعت نساجی 
و نیز توانمند سازی واحدهای تولیدی برای 

بازارهای رقابتی آینده طراحی شده است.

ergosoft AG شرکت
 25 سال موفقیت در عرصه تولید نرم 

افزارهای چاپ دیجیتال

 ergoSoft راهکارهای مبتکرانه نرم افزارهای
rip راه حل هایی حرفه ای برای دستیابی 

به باالترین کیفیت چاپ، باالترین بهره وری و 
سرعت تولید، کاهش هزینه ها و زمان تولید 
را ارائه می کند. امروزه این شرکت به کمک 

همکاران خود توانسته به سرعت شبکه فروش 
و پشتیبانی خود را گسترش دهد. در کشور 
ترکیه نیز شرکت محترم BTC  به عنوان 

نمایندگی رسمی ergoSoft rip خدمات 
منحصر به فردی را به شرکت های نساجی و 

بخش چاپ دیجیتال ارائه می دهد.

نرم افزار posterprint  شرکت 
Ergosoft AG راه حلی است منحصر به 
فرد برای باالترین سطح تولید و دستیابی 
به کیفیت فوق العاده چاپ. این نرم افزار 

امکانات بی نظیری را برای کنترل تولید و 
بیشترین حاشیه سود ممکن برای کاربران 

و شرکت های چاپ دیجیتال نساجی فراهم 
می آورد.



Dijital Baskı Makinelerinde Profesyonel Renk Yöne�mi Yazılımları

Dijital baskı makineleriniz ister direkt, ister süblimasyon dijital baskı makinesi olsun mutlaka bir 
''Renk Yöne�mi'' yazılımına ih�yaç duyacak�r. 

Baskı öncesi çok renkli olarak hazırlanmış olan desen ve fotoğraflarınız , dijital baskı makinelerinde 
4 renk (CMYK)  ve/veya  6 – 8 renk baskı sistemine dönüştürülerek basılır. Bu dönüştürme öncesinde 
Ergoso� Texprint ile hazırlanmış olan Kalibrasyon ve  Profiller çok önemli yer tutar.  

Profesyonel BTC ekibimizce  Texprint'de hazırlanmış olan kalibrasyon ve profillerle orjinal desene en 
yakın ve doğru renklerde dijital baskı gerçekleş�rilir.  

    نرم افزارهای حرفه ای مدیریت رنگ در ماشین آالت چاپ دیجیتال 

برای دستیابی به بهترین نتیجه در کیفیت چاپ و کاهش هزینه های تولید و کسب رضایت مشتریان تولید کنندگان به نرم افزارهای قابل اطمینان و حرفه ای برای 
مدیریت رنگ ها در ماشین آالت چاپ دیجیتال مستقیم و ماشین آالت چاپ ترنسفر نیاز خواهند داشت. 

قبل از عملیات چاپ الزم است عکس ها و نقشه های مورد نظر جهت ورود به ماشین چاپ دیجیتال 4 رنگ CMYK و یا سیستم های چاپ 6 تا 8 رنگ آماده و 
پردازش شوند. پیش از تبدیل فایل ها نرم افزار منحصر به فرد Ergosoft Texprint  عملیات بسیار مهم کالیبراسیون رنگ ها را انجام می دهد.

تیم حرفه ای  ما در BTC  با ارائه نرم افزار Texprint امکان کالیبراسیون و تنظیم رنگ ها را با نزدیک ترین جزئیات و شباهت به طرح و نقشه اصلی و نیز انتخاب 
رنگ های صحیح برای ماشین چاپ دیجیتال را فراهم می آورد. 

Workflow RGB Outputفضای رنگی مناسب 



Baskı Eni        : 180 cm - 240 cm - 340 cm

Renk                : 4 renk - 8 renk seçenekleri

Baskı Kafası  : 8 - 16 baskı kafası seçenekleri

Baskı Boyası : SENSIENT- Su bazlı Süblimasyon boyası , açık sistem

Baskı Kağıdı  : CHAMPAPER Boost- hızlı kuruma özellikli kağıt

Kurutma        : IR - Infrared kurutma

Ev Tekstili , Moda , Reklam ve Grafik Uygulamaları

from Imagination

®

پاسخگویی به نیازهای بخش های منسوجات خانگی، مد و فشن، تبلیغات و گرافیک

عرض چاپ: 180 سانتی متر - 240 سانتی متر - 340 سانتی متر
رنگ: 4 رنگ - 8 رنگ گزینشی
هد های چاپ : 8- 16 انتخابی

رنگ های چاپ : SENSiENT - رنگ های پایه آبی - سیستم باز
کاغذ های چاپ: CHAMpApEr Boost - کاغذ های با ویژگی خشک شوندگی بسیار سریع

خشک کننده: ir -  سیستم خشک کننده اینفرارد

برخواسته از رویا ...

عملیات چاپ و تثبیت و شستشوی نهایی پارچه های پلی استر 



ENDÜSTRİYEL SÜBLİMASYON DİJİTAL BASKI MAKİNESİ

to Reality

Polyester Kumaşlarınızda Ön İşlem ve Yıkamaya SON ! SÜBLİMASYON BASKI

tekniği ile Mükemmel Baskı Kalitesi ve Sorunsuz renkler.

REGGIANI 
MACCHINE 2610 m  / saat

Çapraz Baskı Kafası
Teknolojisi sayesinde
Mükemmel hızda
dijital baskı
imkanı sunar
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610 متر مربع بر ساعت

تا واقعیت

عملیات چاپ برروی انواع پارچه های پلی استر و شستشوی نهایی 

REGGIANIتکنیک های ویژه چاپ به همراه کیفیت بی چون و چرای رنگ در ماشین آالت چاپ دیجیتال

ماشین آالت چاپ دیجیتال صنعتی 

ساعت

تکنولوژی چاپ متقاطع 
سرعت بسیار باال در

چاپ دیجیتال و  کیفیت قابل 
توجه در کاالی نهایی



- Çok daha az boya miktarı ile Mükemmel Baskı Kalitesi
- Numune baskı’da, Üretim’de ve Üretim tekrarlarında
  Sorunsuz ve Hızlı Üretim Süresi
- Olağanüstü Kalite ve Güvenilir Kazanç

Toplam kalite ve doğru maaliyet hesabınız için 
Güvenilir  Marka - BTC transfer baskı kağıdı 

BTC SÜBLİMASYON TRANSFER KAĞIDI İLE;SÜBLİMASYON TRANSFER BASKI KAĞIDI ÇEŞİTLERİ

Endüstriyel Kullanım    : TRANSJET Industrial 932 - 65 gr/m2
Yüksek Verimlilik      : TRANSJET Classic 831 ,  75 gr/m2 - 100 gr/m2 
Hızlı Kuruma Özelliği    : TRANSJET Boost  836 , 90 gr/m2 - 120 gr/m2
Yapışkan Özelliği     : TRANSJET Sportsline 931 , 100 gr/m2
Kuvvetli Yapışkan Özelliği  :TRANSJET Sportsline  Hi-Tack 940 ,  100 gr/m2
Yüksek Boya kullanımı   : TRANSJET PRO 865 , 150 gr/m2
Solvent Boya Kullanımı   : TRANSJET Sapphire 905 , 140 gr/m2 

Hesabınızı İyi Yapın ! Hem zaman kaybetmeyin, hem de kontrolsuz maaliyetlerden kurtulun !

- مصرف رنگ بسیار کم همراه با کیفیت چاپ منحصر به فرد
- امکان تهیه نمونه چاپ، امکان تولید و بازتولید سریع و آسان و در کمترین زمان 

- کیفیت چاپ فوق العاده و حاشیه سود مطمئن

برندی قابل اطمینان برای مدیریت و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت 
  BTC کاالهای تولیدی شما : کاغذهای چاپ ترنسفر

در زمان و هزینه های تولید خود صرفه جویی کنید و همین حاال از شر مخارج کنترل نشده خالص شوید!!

استفاده های صنعتی
راندمان باال

ویژگی خشک شدن سریع
چسبندگی ویژه 

قدرت باالی چسبندگی
مصرف باالی رنگ

استفاده از حالل رنگ

انواع کاغذ های چاپ ترنسفر



SENSIENT  مدیریت هزینه ها با انتخاب درست

پیشرو در بازار رنگ های چاپ دیجیتال دنیا و ترکیه

SENSIENT در کشور سوئیس تولید می  رنگ های ماشین آالت چاپ دیجیتال 
شوند. کیفیت ، اطمینان و بازدهی باالی این رنگ ها موجب شده است تا سری رنگ 
های ELVAJET و S4 به طور گسترده در صنایع نساجی ترکیه، شرکت های چاپ 
دیجیتال کاالهای نساجی همچنین تولید کنندگان سایر محصوالت صنعتی و ... مورد 
مصرف قرار گیرد و خدمات مناسب ارائه شده موجب محبوبیت مصرف این رنگ ها در 

ترکیه شده است. 
کیفیت باالی این رنگ ها آن را به محصولی بی رقیب در بازار بدل کرده است. گستره 
وسیع تولیدات رنگ SENSIENT امکان استفاده از آن در تمامی مدل های ماشین 

آالت چاپ دیجیتال نظیر :
 EPSON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, RICOH, SEIKO  

و ... را فراهم آورده است.

به قیمت خرید رنگ های ما فکر نکنید، به  مصرف رنگ در هر متر مربع توجه کنید !! 



TpX و TCX کاتالوگ های رنگ

دستگاه شناسایی و تشخیص رنگ 
با سیستم  جدید آنالیز رنگ 



انواع مانیتور، پرینتر و تجهیزات کالیبراسیون  ماشین آالت چاپ دیجیتال 

  اسپکتروفوتومتر مدل i1  ، مانیتور، پرینتر و سایر 
تجهیزات کالیبراسیون رنگ و طرح در ماشین آالت 

چاپ دیجیتال

در استودیو طراحی تغییرات مورد نظر بر روی فایل نقشه و طرح مورد نظر انجام می گیرد و سپس در 
دپارتمان چاپ دجیتال با کمک سخت افزارها و نرم افزارهای حرفه ای بر روی رنگ های مناسب برای چاپ 

در دستگاه چاپ دیجیتال کار می شود.

EIZO ColorEdge مانیتورهای حرفه ای کالیبره شونده سری

ارزش افزوده بیشتر برای کسب و کار شما !!



Adres   : Tekstilkent Ticaret Merkezi A6 Blok No.48 , Esenler - ISTANBUL
Telefon: +90 212 438 65 06 , Fax : +90 212 438 6509
E-mail :  dijital@dijitalteknolojiler.com
http    :  www.dijitalteknolojiler.com

PARTNERS FOR ALL TIME
DuPont ergosoft

rip solutions

®

REGGIANI 
MACCHINE

BTC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

ارتباط با ما ...


